
de TamTam  
Agenda 

 

Start blok 2 van de Brede School 

 

Woensdag 17 januari: 

De groepen 6a en 6b gaan naar de 

schooltuinen 

Donderdag 18 januari: 

Geestelijke stromingen: het jodendom 

voor de groepen 4  
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Voedselbank 
 

Met de slogan ‘Geeft u ook?’ is er weer veel 

voedsel opgehaald voor de voedselbank. Er 

zijn 30 dozen voor de voedselbank gevuld 

door ouders en kinderen van de Tamboe-

rijn. Iedereen van harte bedankt! 

 

Eén school met verschillende in-

gangen! 

 

U heeft het waarschijnlijk wel gemerkt dat 

het heel druk is in de gangen bij begin en 

eind van de schooltijd. In verband met de 

veiligheid van U en de kinderen vragen wij 

u gebruik te maken van de eigen ingang om 

opstoppingen te voorkomen.  



 

Verjaardagen  

 
Dag Naam       Groep 

 

13  Candy Opoku (2013)    1/2D  

14  Jayla Ross (2011)     3C  

16  Shadé Mijnals (2012)    1/2E  

16  Imani Zandgrond (2012)    1/2A  

18  Armando van der Boom (2006)  8B  

18  Noelle van der Boom (2006)   8A  

18  Leroy Oruru (2013)    1/2B  

 

 
 

  

 

Keuzes maken voor de Brede School 

Technologie-club 

Hallo, ik ben Raiyaan uit groep 8A en ik heb gekozen 

voor ‘technologielcub’ van de Brede school omdat ik van 

3D-printers en motoren hou want je kan ontdekken wat 

de technologie van nu doet en dat is heel gaaf als je weet 

hoe dit allemaal werkt. Want dan kan je zelf ook zo iets 

maken. Ik vond het leuk om dit stukje te schrijven. Groet-

jes,   Raiyaan, 8A. 

Freerunnen 

Hallo, ik ben Chibi en ik ga op freerunnen en ik heb het 

gekozen omdat ik van salto’s hou enz. en ik wou het ge-

woon proberen en ik denk dat er gewoon veel obstakels 

zijn en het is wel een uitdaging om te doen dus ik wou 

het proberen en ja, dat is mijn verhaal. Groetjes, Chibi, 

8B 

 

Kunst en knutselclub 

Ik hou van tekenen en knutselen en van mensen helpen 

met knutselen. Ik hoop dat ik kan gaan en ik hou van deze 

school de Tamboerijn. Shamaey, groep 4 B 

 

 

 



‘Wonen’ 

Het thema ‘WONEN’ is begonnen in met o.. een fotoroute langs huizen in de buurt en een knutselles 

 

  


